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هفت تپه از کارگران البرز و تو حمايدر سنندج اری مجمع عمومی رگزب  

 
١٣٨٧ وريانزدهم شهرشنبه ش                                                                        ن آزاد کارگراهيحادات

 
 

زراکم از ی کارگران تعدادی هاندهي نمای مجمع عمومني اولیگزاربر  

اعالم حمايت از اعتصاب کارگران الستيک البرز و نيشکر هفت تپه توليدی سنندج و  

 
با دعوت اتحاديه آزاد کارگران ايران اولين مجمع عمومی نماينده های کارگران کارخانه های پرريس، نساجی کردستان، 

. ت، شرکت قطعات فوالدی و کارگران آجرپزی در سنندج برگزار شدفرش غرب باف  

اين مجمع که بمدت يک ساعت و نيم ادامه داشت کارگران اين کارخانه ها حول مسائل خود و مطالبات مشترکشان به در

سطح کشور درنندج وسکارخانه ها در سايرامع با شرکت نماينده های کارگرانشد اين مجقرارپرداختند وتبادل نظربحث و

.  نماينده های کارگران شاهو به دليل گرفتاری نتوانستند در اين مجمع شرکت کنند.ادامه يابدگسترش و   

 جلسه کميسيون کارگران نساجی   های نمايندهازنفر  است فردا با شرکت دوميشود که قرار حالی برگزار مجمع در اين 

 رسيدگی به منظورو جلسه شورای حل اختالف در اداره کار  اين کارگران در استانداری کردستان به مشکالتکارگری 

.برگزار شودبه مشکالت کارگران فرش غرب بافت   

:مسائلی که در اين مجمع مورد بررسی نمايند های کارگران قرار گرفت عبارت بودند از  

  دستمزدهای معوقه خواست پرداخت-١

معرض تعطيلیکارخانه های در کارگران  استمرار کار-٢   

قراردادهای موقت کار  لغو  خواست-٣  

افزون کارگران اخراج روز خطر-٤   

همچنين اين مجمع خود را متعهد نمود تا در راستای محکم تر کردن روابط نماينده های کارگران کارخانه های سنندج و 

.همچنين استحکام روابط اين نمايندگان با اتحاديه آزاد کارگران ايران بکوشد  

فوالدی  با کارگران شرکت قطعاتمشترکی راشد فعالين اتحاديه آزاد کارگران طی روزهای آتی جلسه اين مجمع قراررد

.چگونگی تالش برای دستيابی به مطالباتشان برگزار کنندآنان با هر چه بيشتر سنندج برای آشنايی   

ی قطعات فوالد  شرکت ،يس، نساجی کردستان، فرش غرب بافترمجمع عمومی نماينده های کارگران کارخانه های پر

الستيک البرز و های ، حمايت و همبستگی خود را با اعتصاب کارگران کارخانه کارگران آجرپزی در پايان کار مجمعو

ن در نيشکر هفت تپه اعالم و از اتحاديه آزاد کارگران ايران خواست تا برای گسترش مجمع عمومی نماينده های کارگرا

.سراسر کشور بويژه کارگران الستيک البرز و نيشکر هفت تپه بکوشد  

آن صميمانه تبريک می گويد ماينده های کارگری شرکت کننده درزاد کارگران ايران برگزاری اين مجمع را به نآاتحاديه 
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 کارگران تمامی  ميکند وضرورت و اهميت برگزاری چنين مجامعی تاکيدبرديگربارست يکايک آنان را می فشارد وو د

سطح استانی و کشوری نيروی خود  با برگزاری مجمع عمومی مشترک درکشور فرا ميخواند تاسراسرکارخانه ها را در

. را برای رسيدن به مطالباتشان متحد و يکپارچه سازند  

ی که زندگی ا معضل ديگر و دهها و صدههادستمزد زير خط فقر، اخراج، قرار داد موقت، عدم پرداخت بموقع دستمزد

ما کارگران همه  درد مشترک و خانواده هايمان تبديل کرده است رو برده و آنرا به جهنمی برای ماچمبره خود فما را در

. استکشور سراسردر  

استانی و کشوری، سطح ومی مشترک نماينده های کارگری درمجامع عمومحل کارمجمع عمومی کارگران دربرگزاری 

متحد ريم و با  بگيشترکتصميمات ماز حال هم با خبر شويم،  ما کارگران ميتوانيم ، آناتکا به  است که با وسيله ای اتنه

.کنيم  دست پيدااتمان به خواست ها و مطالبات خوداعتراض کردن   

 

 زنده باد جنبش مجمع عمومی

 زنده باد همبستگی کارگری

 
١٦/٦/٨٧اتحاديه آزاد کارگران   

www.ettehadeh.com 
k.ekhraji@gmail.com   :ايميل 
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